
الشيخ حممد الغزايل غفر اهللا له يف كتابه السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث تقدم بآراء يف  السائل :

  الغناء واملس الشيطاين ، يا ليت نعرف رأيكم أستاذي يف هذا األمر ؟

يا أخي هذا الرأي من غزايل العصر ، هو ككثري من آراء غزايل ذاك العصر املاضي أنه نابع من  شيخ :ال

فلسفة خاصة تصدر ممن مل يتشبع بالسنة احملمدية ، وهذا أمر ظاهر يف غزايل العصر ألنه ينكر حقائق 

يتسع هلذا الوحي الذي أنزله اهللا شرعية ثابتة ال مرد هلا أبدا إال بتحكيم العقل الصغري هذا الذي ال ميكن أن 

(( إنا سنلقي على قلب حممد عليه الصالة والسالم ، مل يقل ربنا عز وجل يعين عبثا بل حقيقة قال : 

الوحي ثقيل ، حينما ينزل الوحي على حممد عليه السالم وهو على ناقته الناقة وهي من  عليك قوال ثقيال ))

ا وختضع وال تتحمل ؛ فهذا الوحي كله ال يستطيع العقل البشري أشد احليوانات حتمال كانت حتط برأسه

(( فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر أبدا أن يتحمله إال من طريق كما قال رب العاملني : 

وكلما كان املسلم واسع االطالع  بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما ))

ة معا ، أنا أعرف من الغزايل هذا أنه كان يلهج بتالوة القرآن ؛ ألنه التقيت معه مرارا على الكتاب والسن

وتكرارا يف املدينة ملا كنا يف الس يلي يسموه الس األعلى يف اجلامعة اإلسالمية ، وملا نفيت من هنا 

دق نفسه ، فكنت فعال أشعر وذهبت إىل قطر كان منزيل يف الفندق الذي أنزلت فيه هناك جتاه منزله يف الفن

أنه رجل عنده هلج بتالوه القرآن كأنه كان حيفظ لكن حينما كنت أراه هذه الرؤية وأراه من جهة أخرى تلك 

( ال يعقدن أحدكم أللفين أحدكم الرؤية العلمية يف آثاره وكتبه أقول بلسان احلال واآلن أقول بلسان املقال 

 فما وجدنا فيه حالال حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه أال متكئا على أريكته يقول هذا كتاب اهللا

فهذا اإلنسان ما جاءت منه  إني أوتيت القرآن ومثله معه ، أال إن ما حرم رسول اهللا مثل ما حرم اهللا )

هذه الشواذ ، بل ال أداهنه وإن كانت هناك صحبة بيننا كما أشرت إليها آنفا ، أقول بدل أيش هذه الشواذ 

هذه الضالالت ما جاءته إال ألنه كان مزورّا وكان جمانبا للسنة وكان حيكم عقله ، عقله على السنة فما  بل

أعجبه منها قبضه وعقده يف قلبه وما مل يعجبه سخر منها ، ال أقول ضرب ا عرض احلائط ، سخر منها 

رات األمثلة الكثرية بعضها وسخر أيضا من حامليها ؛ فاملثاالن اللذان سألت أنت عنهما مثالني من عش

مبثوث يف الكتاب الذي مسيته أنت آنفا ، والكثري الكثري منها بعضها أيضا مبثوث يف كتبه األخرى ، 

وبعضها يف نفسه تطفح كلما جاءت مناسبتها فأنت طرحت سؤالني اثنني أحدمها ما يتعلق بالغناء واآلخر 

مبن يزعمون أم ينتسبون إىل السنة ، هؤالء اجلهلة ما يتعلق مبس اجلن ؛ هنا سيظهر أثر جانب السنة 

بالسنة قد يكونون علماء لكن علماء يف جانب سواء كان هذا اجلانب دينيا أو علميا ؛ املهم أم جهلة 

بعلم السنة وكيف يتلقى العلماء السنة أو احلديث عن الرسول عليه السالم وبينهم وبني نيب اإلسالم مخسة 



ان ؟ هؤالء األصل عندهم كما جاء يف احلديث املوضوع الذي يقول فيه بعض األئمة عشر قرنا من الزم

" إذا جاءكم احلديث عين فأعرضوه على كتاب اهللا فما وافق كتاب اهللا فخذوا السابقني إنه من وضع الزنادقة 

ي بأن اإلسالم هذا حديث موضوع وضعته الزنادقة ، ملاذا ؟ ألن هذا احلديث يوح به وما مل يوافقه فدعوه "

ليس إال القرآن ، وكل شيء بقي يعرض على القرآن ومن الطرائف والنكت اللطيفة اليت قرأناها يف بعض  

كتب السنة قال أحد األئمة لقد عملنا حبديثكم املوضوع هذا فعرضنا حديثكم عن القرآن فوجدناه منافيا 

فإذن احلديث هو  وما نهاكم عنه فانتهوا ))(( وما آتاكم الرسول فخذوه غري موافق ؛ ألن القرآن يقول : 

والغوى ؛ لكن هؤالء الغفل يتأثرون ذا احلديث وإن كانوا ال  ...نفسه حيمل يف طواياه عالمات أيش ؟ 

جيرؤون أن يقولوا قاله الرسول لكن معناه هم متشبعون به كل الشبع ، فأول ما يأتيهم احلديث ال يطبقون 

قبل العقل ، هم على العكس من ذلك متاما ، هم يعرضون هذا احلديث على القاعدة العلمية أن النقل 

عقوهلم ، وهات بقى هذه العقول ، ما نسبة فهمها ، ما نسبة تأثرها باألهواء احمليطة ا ، ما ، ما ، ما ، 

إن  يقول " من فمه "إىل آخره ؟ والشك والريب أنه ال يوجد هناك عاقل يف الدنيا يفهم ما خيرج من فيه 

العقل يف الدنيا شيء واحد ، ال يوجد هذا بينما كل إنسان له عقل خيتلف عن عقل اآلخر ، فهذا يرى هذا 

شيئا مقبوال وهذا يرى شيئا غري مقبول ، وهذا أقوال يعين أقوال وآراء خمتلفة كما الواقع يشهد متاما ؛ فهؤالء 

جد العقل ومن متجيده أنه يقدمه أيش ؟ على جعلوا قاعدم العقل وليس النقل ، وهذا الرجل بالذات مي

النقل ، هو ال يستطيع أن يقول العقل مقدم على النقل ألنه سيقول العقل مقدم على القرآن أيضا ، ال 

يستطيع أن يقول مثل هذه العبارة الصرحية ؛ لكن واقعه يشهد أنه يقدم العقل على النقل حىت على القرآن ؛ 

العقل على السنة وبني تقدمي العقل على القرآن ، بالنسبة لتقدميه على القرآن  لكن خيتلف األمر بني تقدمي

باللف والدوران ، على القرآن ما يستطيع يقول هذا ثبت باآلحاد وهو ال يفيد العلم فنطرحه جانبا ؛ لكن 

مثل هذه هو يطرح معناه جانبا ، يطرح معناه جانبا بطريق اللف والدوران ؛ وأنا أضرب أمثلة كثرية يف 

املناسبة ، الفرق اإلسالمية اليت ال ميكن حصرها اليوم وقد أحصاها الرسول عليه السالم بوحي السماء 

،  ( هي الفرقة الناجية )باثنتني وسبعني فرقة وحكم عليها بالنار ؛ لكن الفرقة هي الثالثة والسبعني قال 

كيم العقل على النقل ، املعتزلة واخلوارج اثنتني وسبعني فرقة من أين جاءهم االختالف ؟ هو من باب حت

واملرجئة وفئات أخرى قد تكون انقرضت أمساؤها وبقيت مسمياا ، كلها تؤمن بأن القرآن كالم اهللا ألنه إن 

تصورنا فئة تقول القرآن ليس كالم اهللا تكون ما دخلت يف اإلسالم ؛ لكن هذه فرق إسالمية إذن ملاذا هذا 

تأتيهم اآلية نظروا إليها بعقوهلم ، فما وافق عقوهلم قبلوه وإال رفضوه ، هذا هو سبب  االختالف ؟ ألم ملا

فبدل أن يكون للكالم اإلهلي للعقل للبشري ،  (( ويسلموا تسليما ))اختالف هذه الفرق كلها ؛ أما مبدأ 

هل شيء عندهم أن هذا هو التسليم ، ما آمن به العقل فهو جيب التسليم به وإال فال ؛ لكن السنة ما أس



يقولوا هذا حديث آحاد وال يفيد القطع ، علماء املسلمني حىت اليوم يفرقون باإلمجاع بني األحكام بأنه ال 

يشرتط يف دليلها أن يكون قطعيا ، جيمعون على هذا ، أن الدليل املتعلق حبكم شرعي يكفي أن يكون ظنيا 

من املتأخرين قالوا هذا الدليل ال ينهض إلثبات  واملقصود بالظين ؟ الظن الراجح ؛ لكن بعضهم خاصة

العقيدة ، العقيدة البد ما يكون دليلها قطعي الثبوت قطعي الداللة ، هؤالء اآلن ندعهم جانبا قولتهم هذه 

متعلقة بالعقيدة ؛ لكن نقول جدت اآلن فئة من الناس منهم الرجل املذكور آنفا ومنهم صاحبه ورفيقه وابن 

، يدفعون اآلن األحكام الشرعية حبجة أنه ما يف عليها دليل قطعي ، ما يف عليها دليل بلده القرضاوي 

قطعي وهذا هدم لإلسالم ألنه من املعلوم أن أكثر األحكام الشرعية إما أن تكون قائمة على األحاديث 

ا آحاد ، أحاديث النبوية وإما على االجتهادات القياسية ؛ فاألحاديث النبوية أكثرها ليست متواترة ، أقله

اآلحاد عندهم يفيد الظن ؛ فإذا قيل يف حكم ما وحنن اآلن يف صدد الغناء ، ال يوجد فيه يوسف 

القرضاوي يقول طبعا موافقة منه للغزايل هذا ال يوجد نص قاطع يف حترمي آالت الطرب وآالت املوسيقي ؛ 

الذي مهنته الغناء ، مث هداه اهللا أرجوا  ولذلك صدرت من يوسف القرضاوي فتوى ألحد املغنيني الربيطانيني

أن يكون اهتدى فعال إىل اإلسالم هداية صادقة خملصة ، اهتدى إىل اإلسالم لكن هو مسع من هنا وهناك 

أن الغناء حرام فأرسل إليه مطمئنا أنه ما يف مانع أن تظل يف مهنتك هذه ألنه ال يوجد دليل قاطع حيرم 

وسيقي ، أدخلوا كلمة قاطع اشرتطوا يف الدليل أن يكون قاطعا خالفا آالت أيش ؟ الطرب واآلالت امل

لعلماء املسلمني مجيعا من أجل أن يتسىن هلم نسف هذا ونسف هذا ، وهذا حبجة أيش ؟ ما يف دليل قاطع 

، ومث يساعده على ذلك أنه أقل شبهة تعرض من بعضهم جبهل أو بعلم أن هذا احلديث فيه مغمز ، ها ، 

  منه ألنه هم غري شيء ،اسرتحنا 

لو كان يف صحيح البخاري وصحيح ، آحاد ، وآحاد ال تثبت به عقيدة فما بالك إذا كان فيه  الشيخ :

أقوام في  -نعم-( ليكونن غمز ، هذا الذي أصاب حديث املعازف الذي هو يف صحيح البخاري بلفظ 

ب ويصبحون وقد مسخوا قردة أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف يمسون في لهو ولع

  وخنازير )

وجدوا ابن حزم الظاهري ألف رسالة بعنوان املالهي ، كنت أنا يف دمشق نشطت وألفت رسالة يف  الشيخ :

الرد عليه ؛ ألنه ضعف هذا احلديث وغريه من وجهة واحتج بأحاديث صحيحة على إباحة الغناء وآالت 

مسودة وما أجدها اآلن يف مكتبيت ؛ الشاهد فيتعربشون الطرب من جهة أخرى ، ومع األسف هذه كانت 

ويتمسكون بأن ابن حزم طعن يف هذا احلديث وأعله بأنه منقطع بني البخاري وبني شيخه الذي امسه هشام 

بن عمار ؛ أنا أقول يف مثل تعلمته وأنا صغري الغريق يتعلق ولو خبيوط القمر ، هؤالء هكذا شأم جمرد ما 

ها طعن يف حديث ما خلص جعلوها طعنا وغمزا فيه ، ال يبالون بكون احلديث رواه يشوفوا كلمة في



البخاري أو رواه غري البخاري ، وال يبالون بأن الذين جاءوا من بعد البخاري أقروه على هذا احلديث وعلى 

ثوا صحته ، خلص مادام فالن تكلم فيه فهم أصحاب هوى ، أصحاب هوى ألم لو مل يكونوا كذلك لرتي

، والرتيث أيش معناه ؟ معناه أنه واهللا هذا احلديث يف احتمال أن يكون صحيحا لكن هو ال يستطيع أن 

مييز صحيح أو ضعيف ؛ ألنه هو ميكن ما نستطيع أن نقول إنه هو رجل خمتص يف علم الفقه فضال يف علم 

ب الناشئ اآلن الذي حيرم احلديث ؛ لكن هو من جهة أخرى يشتد كل الشدة وأنا معه يف ذلك على الشبا

إىل آخره ؛ يا أخي هذا علم وكل علم له  ...وحيلل رد ما يرى حديثا يقول هو والطنطاوي والقرضاوي 

أهل اختصاص ، فأنتم ما درستم الفقه ، هذا كالم صحيح لكن ينسون أنفسهم ، هم يظنون عن أنفسهم 

هل أنتم علماء يف احلديث ؟ ما يستطيعون أن  أم فقهاء ، طيب ختمنا لكم على بياض أنكم فقهاء لكن

يقولوا ذلك ، ملاذا ال تسألون أهل االختصاص ؟ ملاذا تقولون ما ال تفعلون ؟ هذا خالف القرآن الكرمي ، 

الشاهد هذا احلديث يف الواقع الشك يف صحته ؛ ألن العلة اليت متسك ا ابن حزم مث قلده من قلده عليها 

حدثنا هشام ابن عمار ، ما قال هذه دقة يف الرواية البخاري قال قال هشام بن  هي أن البخاري ما قال

عمار ، من هو هشام بن عمار ؟ من شيوخ البخاري ، وهو فعال بالعادة ملا يروي عن هشام يقول حدثنا 

هشام بن عمار أو يقول حدثين هشام بن عمار ؛ ما باله هنا قال قال هشام بن عمار ؟ إذن هو ما مسع 

ن هشام بن عمار ، إذن هذه علة صحيح يف الظاهر ، هذه علة وميكن أن يعرب عنها بأا فيها انقطاع بني م

البخاري وبني شيخه ؛ ألنه ما قال حدثين ، قال قال هشام ؛ لكن مينع علماء احلديث من أن يقولوا هذه 

روج عن دائرة البخاري أو رواية علة ألمرين ، أحدمها دون أن خيرجوا عن دائرة البخاري ، أما غريها فباخل

البخاري يف هذا احلديث ، يقولون إذا قلنا إن البخاري مل يسمع هذا احلديث من شيخه هشام بن عمار 

ألنه قال قال هشام معىن ذلك شيئان اثنان ليس فقط شيء واحد ، الشيء األول هو أن البخاري مدلس ، 

منهم ، ما قالوا أن البخاري مدلس ، قالوا يلزم إنه إذا البخاري وهذا الذي قالوه أو أشاروا إليه ، يعين يلزم 

مدلس ؛ ألنه من هو املدلس ؟ هو الذي يروي عن شيخه ما مل يسمع منه بصيغة حتتمل أن يكون مسع ؛ 

أما لو قال حدثين وما مسع يكون كذاب ؛ لكن إذا قال قال أو عن فالن فمحتمل أن يكون مسع منه 

، هذا يكون أيش ؟ مدلس ؛ لكن هل هناك أحد ممن سبق أو حلق قال إن البخاري وحمتمل يكون ما مسع 

مدلس ؟ أبدا ما مسعنا ذا إطالقا ؛ إذن يأيت الشيء الثاين الذي يلزم منه وهذا ما قرأته أنا لكن الزم وهو 

ال فالن ، أنه جيب على هؤالء أن ال يقبلوا أي حديث يقول التلميذ عن شيخه وال يقول حدثين أو يقول ق

ألن أكثر الروايات تأيت هكذا ، مش أكثر الروايات تأيت متسلسلة من أول السند قال التلميذ حدثين فالن ، 

قال حدثين فالن ، قال حدثين فالن البد من أن ينقطع يف مكان سلسلة التصريح بالتحديث إىل أن يقول 

من عرف أنه مدلس ، فلم يصرح بالتحديث  عن فالن أو قال فالن ؛ إذن هذا امسه تدليس ؟ قالوا العلماء



ال يقبل حديثه حىت يصرح بالتحديث ؟ أما من كان مل يعرف بالتدليس فسواء علينا قال حدثين أو قال عن 

فالن كلتا العبارتني حممولتان على االتصال وعلى السماع ، ما يريد الغزايل ذه الكلمة ؟ وما يريد بالعلم ؟ 

 " صحيح "الليل بالنهار حىت يدرس حديث واحد ويطلع بالنتيجة كلمة واحدة  الذي يريد اإلنسان حييي

هذا امليت ما يستحق العزاء ، ما يشتغلون هذا الشغل هذا أبدا ، يريدون إياه لقمة سائغة ، ما هي اللقمة 

ذا السائغة ؟ قبله العقل يكون هذا حديث صحيح ، ما قبله يال اضرب به عرض احلائط ، ال يشعرون أن ه

ينايف اإلميان ؛ هذا ما يتعلق برواية البخاري عن هشام ، إعالل احلديث باالنقطاع بني البخاري وبني هشام 

، ال انقطاع ؛ ألنه ال فرق عندنا يف الثقة غري مدلس قال حدثين فالن أو قال قال فالن ، أو قال عن فالن 

ي جاء احلديث من طرق غري البخاري يقول ، كله حممول على االتصال ، خنرج قليال بقي عن دائرة البخار 

الراوي عن هشام حدثين هشام ، مل تعربشنا بقى بالبخاري أنه ما قال حدثين ، هذا غري البخاري من 

  . ...الثقات قالوا حدثنا هشام 

  يف نفس احلديث هذا ؟ السائل :

  يف نفس احلديث لكن غري البخاري بقى . الشيخ :

  ؟ لكن يف نفس احلديث السائل :

آه ، وبعد هذا يا سيدي أكثر من هكذا ، ها حمينا البخاري وشيخه ، جاء احلديث من غري طريق  الشيخ :

الشيخ تبعه ، جاء من غري طريق الشيخ هشام ابن عمار ؛ لكن هذه تريد حبث وما يساعدهم الوقت 

ء تسمح هلم بأن يسألوا أهل والفلسفة اليت يديرون فيها حيام كلها أم يبحثون وال أنفسهم األمارة بالسو 

.ويكونوا علماء بالتفسري وبالفقه ، وباحلديث  ...االختصاص وأهل العلم ؛ ألن هذا فكرهم ما يشرفهم 

وبكل شيء ؛ فإذا كان سألنا فالن من أهل احلديث ، ما رأيكم يف هذا احلديث ؟ معناه أنه الناس كل 

؛ وهل يف ذلك عار على العامل املسلم ؟ اجلواب ال ؛ الناس ما فهموا ؟ أن هذا ما يعرف يف علم احلديث 

لكن مع األسف الشديد العامل اإلسالمي اآلن يف الوقت الذي وجد يف زمن يعرف قيمة التخصص يعرف 

قيمة التخصص يف كل العلوم هذه إال علم اإلسالم ، إال علم اإلسالم والشيء بالشيء يذكر ، كيف أن 

خص مشهور بأنه ما عامل يف التفسري ، أو مش عامل باحلديث ، أو بأي الناس ما يقبلون أن يقال عن ش

علم آخر ؟ أذكر جيدا أن أحد كبار اإلخوان املسلمني هناك يف دمشق ومع األسف ايضا الشيء بالشيء 

يذكر وال مؤاخذة اإلخوان املسلمون ، لكن تلميذ للشيخ الكبري املرشد اخلطري شيخ شيوخ النقشبندية يف 

" من قال لشيخه مل ال د كفتارو ، تلميذ عنده ، تلميذ طيع خاضع ، خاضع للتوجيه الصويف سوريا أمح

خاضع لشيخه الذي يلقن مريديه املريد بني يدي الشيخ كامليت بني يدي الغاسل ، له حركة ؟  يفلح أبدا "

خ ؛ هو من إخوان اآلية هذه نقلوها عن الرسول وحطوها ملن ؟ للمشاي (( ويسلموا تسليما ))له إرادة ؟ 



املسلمني وهو يف الوقت نفسه أيش ؟ تلميذ ومريد للشيخ أمحد كفتاروا ، وهذه من عيوب اجلماعة ألن 

اجلماعة دعوم جتمع تكتيل حوش ، من السلفي إىل اخللفي إىل الصويف إىل الشيعي ، بس يشهد أن ال إله 

اءين يوما يعرض علي الفكرة التالية ما رأيك يا أستاذ إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ، ما لنا يف هذا ؛ املهم ج

نريد أن نطبع رسالة مأثورات حلسن البنا رمحه اهللا لكن نريد أن نطبعها بتخرجيك ، وأنا مثل ما تعرف يا أبا 

عبد اهللا ما ألقي مزح خاصة هذه شغلة مذهلة ـ يضحك الشيخ رمحه اهللا ـ فقط ايضا ال أريد أن أغش الناس 

أن يندموا بعد العمل ، بل باألحرى ال أريد أنا أن أندم على العمل ، قلت له أنا عندي استعداد  وال أريد

لكن أريد أن ألفت نظرك لشيء قبل أن تفاجأ به ؛ قال يل تفضل ، قلت له يا أخي أنا أعرف اإلخوان 

خره وهو أهل لذلك ؛ طبعا قلت إم مجاعة عاطفيون يعين حيبون حسن البنا ويعظمونه إىل آ ...املسلمني 

لكن أنا ملا أريد أخرج رسالته أريد يظهر شخصي العلمي احلديثي ، أريد أقول هذا صحيح وهذا حسن وهذا 

ضعيف وهذا منكر وهذا موضوع ، أظن أن مجاعتكم ما عندهم استعداد أن يتقبلوا مثل هذا التعليق ومثل 

مستعد فأنت إذا وافقت أنا تنشر وترى أن الرسالة  هذا النقد لرسالة مرشدهم األول حسن البنا ، ولذلك أنا

ملاذا ؟ ألن حسن البنا هذا نفسه الغزايل يعدد , أين قرأت   ...تطبع هكذا أنا ما عندي مانع ، وهذا وجه 

  كالمه ؟

  آه , من بعث يل حممد اخلطيب ما أعطيتك رسالة ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

أظن وبعث يل مصورات عن جرائد تسأل الغزايل وجييب عليها ؛ بعث يل ظرف ، بعث يل رسالتني  الشيخ :

فقرأت يف هذه القصاصات من الورق يسألون الغزايل هذا من من مشاخيك الذين استفدت منهم ؟ يسمي 

منهم ، منهم شلتوت مثال وأنا جمرد ما يسمي شلتوت أقول من هنا أويت الغزايل ، من هنا جاءه االحنراف ، 

ح الربا وأباح أشياء وأشياء حىت قال كلمة خطرية جدا ، حممود شلتوت من شيوخ األزهر تعرف الشلتوت أبا 

الكبار قال إن الكافر إذا مل يقتنع بدعوة اإلسالم فهو ناجي عند اهللا ألنه ما اقتنع باحلجة ، هذا كفر بقوله 

جة ا على الناس ؛ الشاهد معناه أن اهللا جاء بشريعة يعين ما تقوم احل (( فلله الحجة البالغة ))تعاىل : 

نكون يف شيء وبنصري يف شيء ، يقول لكن أكثر من استفدت منه حسن البنا ، فقد كان يبالغ يف علمه  

كأنه مثل أيش ؟ مثل ما أقول لكم أحيانا مثل ما يقال عندنا يف الشام أن فالن العامل ما شاء اهللا مثل 

لبنا واهللا أنا ال أنسى فضله على الشباب املسلم لكن الصحن الصيين ، من أين ما رميته جياوب ؛ حسن ا

ليس بعامل ، ال هو فقيه فضال عن أن يكون حمدثا إىل آخره ؛ ولذلك وقعت فيها رسالة صغرية وقعت فيها 

أحاديث عجيبة جدا ميكن رأيتها أنت الرسالة وإال ال فأول ما عرضت عليه هذا االقرتاح نفض يده ، ملاذا ؟ 

ن أن يظهر العامل بكماله وبنقصه ، ال انا اقول لك شيئا وقد يكون النقص كماال أعطي بالك ألم ال يريدو 



ألن هذه طبيعة البشر كفى املرء نبال أن تعد معائبه  فهذا احلديث صحيح الشك والريب فيه فهو خيطئ 

يسلط عليه ألنه حيكم عقله أوال مث يتعربش بابن حزم الظاهري من جهة أخرى فقط يأيت رأي ابن حزم 

شهبه وسهامه يكاد حيرقه وهو يف قربه ، هذا ألنه رجل هوى ما رجل طالب حجة وطالب علم ؛ أما فيما 

  . ...يتعلق مبس الشياطني لبين اإلنسان 

  يا أستاذ قبل أن تتنقل اهللا يبارك فيك يا أستاذي السائل :

  تفضل الشيخ :

  حترم بالتايل املعازف كلها ؟ يعين الذي نفهمه من كالمك أن احلديث ثابت السائل :

الشك أبدا إال إذا نريد ندخل يف الناحية الفقهية نستثين من املعازف فقط الدف ويوم العرس ويوم  الشيخ :

  العيد .

  للنساء والرجال ؟ السائل :

حىت قدميا من الذي كان  -اإلخوة يضحكون  -ال ، الرجال إذا ضربوا بالدف معناها صاروا نساء  الشيخ :

  ضرب بالدف ؟ اجلواري ، يعين مش النساء الفحالت الكبار يعين اجلواري .ي

  احلليب : أرجوا أن تتوسع قليال قضية النساء بشروط جتيز ذلك ؟

أي نعم بال شك حنن نقول إن الدف جيوز يف العيد أو العيدين ، الفظر واألضحى ، ومبناسبة  الشيخ :

ن مركب عليه اجلالجل الصنجات هذه اليت جتعل الصوت العرس ؛ لكن يشرتط يف هذا الدف أن ال يكو 

مرطب للجو أكثر ، أينعم وهذا خاص فقط بالعيدين والناس يتوسعون هنا ، قد يأيت عيد ال أصل له يف 

الشرع يقولون هذا يوم فرح ويوم عيد ؛ فاحلديث هذا عام وحنن نعلم أنه ما من عام إال وقد خص كما يقول 

من مجلة ما خصص بدليل حديث أيب بكر وهذا مما أخطأ فيه ابن حزم اهللا يرمحه ، بعض األصوليني ، فهذا 

( لما دخل أبو بكر على النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم يوم عيد وعنده جاريتان تغنيان بغناء بعاث 

يضربان عليه بدف فصاح بأعلى صوته ، أمزمار الشيطان في بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسجى فرفع رأسه وقال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا  وكان

؛ أخذ اين حزم من هذا احلديث أن اآللة هذه جيوز الضرب عليها بدون قيد وال شرط ، بينما  وهذا عيدنا )

( فإن لكل قوم ة  هذه مجلة تعليلي ( دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا )احلديث صريح 

فإذن ليس يف احلديث إباحة عامة لضرب الدف وخباصة للرجال ، إمنا للنساء ؛ وهنا  عيدا وهذا عيدنا )

ذكرت اجلواري ؛ فإذن حديث هشام بن عمار حديث صحيح لكن خيصص هو وما كان يف معناه من 

ال تناسبهم ؛ فهذه األحاديث أحاديث أخرى ، طبعا أعرض عنها الغزايل وغريه من أصحاب األهواء ألا 



اليت حترم كل آالت الطرب ومنها الطبل كلها عامة وشاملة لكل األيام إال ما يتعلق فقط بالدف فهو جائز 

  يف عيد الفطر وعيد األضحى ويف العرس وللنساء خاصة وليس للرجال .

مر ثابت بداللة القرآن هذا بال شك يعين أ -ما شاء اهللا- نأيت ملوضوع تسلط اجلن على اإلنس  الشيخ :

(( الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس حني وصف آكلي الربا 

ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل اهللا البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما 

هذا واضح جدا ويزداد وضوحا  نار هم فيها خالدون ))سلف وأمره إلى اهللا ومن عاد فأولئك أصحاب ال

حينما نستحضر حقيقتني اثنتني إحدامها أقوى من األخرى أو أوالمها أقوى من األخرى , األوىل هي أنه 

جاءت أحاديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر بامرأة وعندها صيب مصاب ممسوس فشكت أمره إىل النيب 

عليه بعض اآليات وأمر اجلان املتلبس به باخلروج فخرج كأنه دخان فكأمنا نشط  صلى اهللا عليه وسلم فقرأ

" يا رسول اهللا هو  فقالت  ( كيف هو ؟ )من عقال وكان الرسول مارا ا يف طريق له ، ملا رجع سأهلا 

ون بسنة ، أينعم ؛ هذا الشيء األول واألوىل ؛ الشيء الثاين أنه ال يزال املسلمون يستن كأحسن ما يكون "

الرسول عليه السالم يف استخراج اجلن من األنسي املمسوس ومن أشهر هؤالء العلماء قدميا هو شيخ 

اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ، وأنا أعتقد أنه لو مل يكن عندنا إال هذا املثال لكفى دليال أن يف هناك مس ؛ 

هم عن أن يدخله مس من الشيطان عقلي ، حنن  ملاذا ؟ ألن ابن تيمية هو أبعد علماء املسلمني الذين عرفنا

  كان مسنا بدين لكن كثري من العلماء ميسون من الشيطان عقليا واألمثلة ليست بعيدة عنكم

  بني أيدينا السائل :

ما هي بعيدة عنكم ، أي نعم وهذا بال شك أخطر من ذاك ؛ لكن ابن تيمية تبارك اهللا أحسن  الشيخ :

خلرافة وعن الزغل وعن الغش وعن شياطني اجلن واإلنس و إىل آخره ؛ فإذا هو كان اخلالقني أبعد الناس عن ا

يعين إذا أويت إليه بشخص ممسوس يقرأ عليه بعض اآليات القرآنية وينهر املتلبس به فيخرج منه فيعاىف بإذن 

هو يقتدي بسيد اهللا تبارك وتعاىل ؛ لكان هذا كافيا كدليل عملي من مثل هذا اإلمام اجلليل ، ما بالكم و 

(( الذين يؤمنون األنبياء والرسال عليه الصالة والسالم . ما وراء العقل فهم ال يقبلوا ، وهذا يناقض 

  . بالغيب ))

أخونا علي احلليب قرأ من أيام أو سابقا عن الشيخ الشعراوي يعين ينقل بعض تفسري من آيات  السائل :

  ؟ ...احلجاب 

  . ...ا كنا يف بيتنا مع إخواننا السعوديني احلليب : شيخنا قبل أيام مل

أهال وسهال ما شاء اهللا أعيذك بكلمات اهللا التامة من كل شيطان  -دخل طفل يف الس  - الشيخ :



  وهامة وعني المة نعم .

احلليب : ذكرت قبل أيام ملا كنا جالسني أنه لألسف بعض هؤالء الذين يردون عليك ينقلون هذه الشروط ، 

  جاب اليت أنت أول من فصلتها ذا التفصيل وهللا احلمدشروط احل

  احلمد هللا الشيخ :

" ولقد تتبعنا احلليب : فرأيت عجبا يف رسالة للشعراوي حممد متويل شعراوي ينقل نفس عبارتك أستاذي 

ألستاذ ذكر بنفس حروف ا اآليات القرآنية واألحاديث النبوية واآلثار السلفية فرأينا أن شروط احلجاب كذا "

  ، لكن لألسف طبعا ما عزى

  ما عزى الشيخ :

  احلليب : نسال اهللا العافية 

  ما ميز نعم هؤالء يردون علينا ، يأخذون بضاعتنا وامجون علينا . الشيخ :

  احلليب : اهللا اكرب .

د احلليب : فيما يتعلق يف موضوع حديث البخاري أستاذي من العجائب شيئان اثنان ، شيء متعلق باملقل

وهو ابن حزم ، وشيء متعلق باملقلد وهو الغزايل ؛ الشيء األول استاذي أن ابن حزم ملا أعل احلديث 

باالنقطاع ما جاب سرية هشام ابن عمار ولكن قال هذا احلديث منقطع مل يتصل ما بني البخاري وصدقة 

ري من أهل العلم ؛ لكن ابن خالد وهو شيخ هشام ابن عمار شيخنا ، ونبه على هذا العيين والعراقي وكث

املشهور عنه يف األذهان أنه قال عن هشام ابن عمار وإال الذي أثبته يف احمللى وهو األشهر بني أيدي الناس 

  أنه قال مل ينقطع بني البخاري وبني صدقة ابن خالد ويف واسطة قبل صدقة

  مل يتصل الشيخ :

هو شيخ شيخ البخاري وليس شيخه ؛ ويف  احلليب : مل يتصل قصدي بني البخاري وبني صدقة بن خالد

" والبخاري أبعد خلق اهللا عن التدليس هذا الكالم تأكيد للكالم أستاذي الذي ذكرته يعلق ابن القيم فيقول 

  ذه العبارة اجلميلة "

  ما شاء اهللا الشيخ :

ه فلسفة عجيبة جدا مل احلليب : هذا الشيء األول شيخنا ؛ والشيء الثاين بالنسبة للغزايل يف هذا الكتاب ل

  يسبق إليها ، أيش يقول ؟ يقول ولعل الرسول عليه الصالة والسالم أراد ذا احلديث أجزاء الصورة جمتمعة .

  ال ، هذا مسبوق إليه . الشيخ :

  احلليب : مسبوق شيخنا يعين لو تكلمنا عن هذه النقطة ؟

( يستحلون سبب األول قوله عليه الصالة والسالم هذا الكالم باطل هذا ملاذا ؟ لسببني اثنني ، ال الشيخ :



( يستحلون ، وكل عريب يفهم أن معىن يستحلون أن الشيء املستحل أصله حرام ، فإذن حينما يقول :  )

كل هذه األشياء   ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر ـ أي الزنا ـ والحرير ـ أي البلدي ـ و الخمر )

فهم مع ذلك يستحلوا ؛ فكذلك األمر الرابع املعطوف على سابقه يكون أيضا معروفة أا حرام لذاا ، 

حمرما ، أوال بدليل أا داخلة حتت عموم قوله يستحلون أي هو حرام يستحلونه ؛ وثانيا بداللة اقرتان وإن  

مة ، لكن كان العلماء هلم كالم هنا أن داللة االقرتان ضعيفة ، طيب ضعيفة نقول حنن موضوعة ليس هلا قي

هذا أكرب دليل على أن هذه األشياء األربعة حمرمة  ( يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف )قوله : 

 ( يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير )؛ ممكن أن يقال إن هذا الوعيد الشديد 

موعة حمرمة ؛ لكن إذا فصلنا بعضها بالنسبة للهيئة بالنسبة للمجموعة ؛ لكن ال ميكن أن يقال إن هذه ا

  عن بعض تبقى بعضها مباحة ، هذا ال ميكن أن يقال هذا تعطيل للنص .

  ؟ ...احلليب : شيخنا من تذكر سبق يعين سبقه يف الذهن اآلن أم 

  . ...ال ، بعينه ما أذكر لكن قيل فيه يعين  الشيخ :

  األثر للصنعاين ، هل مسعت به ؟فقط أسألك عن خمطوط  مثرات النظر يف علم  السائل :

  ال . الشيخ :

  احلقيقة عثرت عليه يف دار الكتب الوطنية يف الرياض وهو اآلن معي . السائل :

  كبري ؟  الشيخ :

  ليس بكبري هذا هو ، صورته من هناك . السائل :

  للصنعاين ؟ الشيخ :

  صاحب سبل السالم هو يذكر . السائل :

  مسه ؟لكن هو له كتاب ما ا الشيخ :

احلليب : توضيح األفكار ، هو يعزوا هلذا الكتاب يف توضيح األفكار ، يقول وقد فصلت هذه املسألة يف 

  الثمرات يعين بعض املسائل

  ايوه الشيخ :

احلليب : وذاك أوعب من هذا ، وهذا للفائدة  شيخنا حقق رسالة دكتوراة يف السعودية يف جملد ضخم نعم ، 

  ونوقش فيه أينعم .

  واخلط هذا خط من يا أستاذ عرفته ؟ كأنه خط حديث يعين ؟ خ :الشي

  ما عرفته هو يظهر مكتوب يف النهاية .   السائل :

  علي عبد اهللا السائل :



  حديث ملتأخر ... الشيخ :

  أنت صورا هل لك غاية لتحقيقها أم أيش ؟ الشيخ :

  نييت أن أعرضها عليك .واهللا أنا كنت يف نييت مادام الشيخ ذكر أنا كان يف  السائل :

  آه ، حمققة يعين ؟ الشيخ :

  احلليب : أنا قرأت شيخنا ومسعت مناقشتها .

  طيب يا أستاذ خضر . الشيخ :

  تسمح لنا ؟ الشيخ :

  يف سؤال ؟ ...خضر : خلينا يا شيخ معك 

  هات نرى . الشيخ :

ا يقولون إن الرضاعة يعين فيها خضر : بالنسبة ملوضوع الرضعة على حد علمك الرضعة اليت حترم ، أمسع أن

  . ...عدة أقوال ، منهم من يقول إن الرضعة مثال يأيت ويلتهم الثدي 

  املصة يعين ؟ الشيخ :

آه املقصود ، يأيت ويلتهم الثدي وبعد ذلك ميسك هكذا ، وبعد قليل يرتكه ، وبعد هذا يعاود له ؛  السائل :

ة ثانية ؛ بعد هذا يف ناس يقولون ال ، الرضعة هي الرضعة هذه تعترب رضعة ؛ ويعود ثانية وتعرب هذه رضع

  املشبعة يعين يرضع يرضع يرضع حىت أيش ؟ 

  ميتليء . الشيخ :

  ؟ ...نعم متتلئ أمعاؤه ويبعد عن الثدي فالبنسبة للرضعة  السائل :

 هذا هو املقصود يا أخي ، عددها مخس وكل واحدة رضعة مشبعة ، فاموع مخس رضعات الشيخ :

  مشبعات .

يعين احلقيقة املسألة هذه يف بعض ايضا املشايخ اهللا جيزيهم اخلري يعين الشيخ أمحد السالك اهللا  السائل :

جيزيه اخلري يعين البارحة كان يف أحد اإلخوة يتناقش إياه وكان الشيخ أبو غزوان معه الرفاعي و غريه فالشيخ 

ثدي وبعدين يرتك يعترب رضعة ، الشيخ أبو غزوان يقول ال علق على هذا األمر وقال الرضعة أن يقبل على ال

  هي الرضعة املشبعة ، طيب الشيخ أمحد قال وعاد للشوكاين فقال الشوكاين يقول هذا الكالم ..

  مبسط القول ومتوسع وأقول املقصود فيه املصة . الشيخ :

 هذه رضعة وبعد ذلك يعاود يعين يظل ماسكه وبعد ذلك يرتكه وبعد ذلك يعاود يأخذه وتعترب السائل :

  يرجع له ؟

  أنا هذا القول أعتربه مهما كان شأن القائل به قوال باطال . الشيخ :



  اهللا أعلم طبعا هو قال إن الشوكاين يقول بالنسبة هلذا الكالم . السائل :

ز العظم ( ما أنشمعليش لكن نقول مل قول باطل ؟ ألن هناك أحاديث تصف الرضاعة احملرم بأنه  الشيخ :

  فأنت إذا تصورت مخس رضعات يعين مخس مصات . وأنبت اللحم )

ليس املقصود أن املصة هكذا على طول ، الطفل يقبل على الثدي كويس ؟ بعد ذلك يريد يأخذ  السائل :

  نفس ويرتاح فريفع هذه تعترب رضعة .

  وأنا ما عم أقول ؟ الشيخ :

  نعم املصة . السائل :

  ألمعاء .احلليب : املصة تفتق ا

وأنا ما أقول ؟ أقول إن األمر ليس كذلك ألن الولد الذي حط ومص وانتهى وترك هذا بالكاد أنه  الشيخ :

يغذيه ما يشبعه وينميه ، مصة افرتض مخس مصات هذه اخلمس مصات على هذا اللهو الذي يلهو به 

  كثر اللحم ، عرفت كيف ؟الطفل عادة وهو على ثدي أمه ، هذا ما يشبع ، ما يغذي ما ينمي العظم وي

  نعم . السائل :

واحلديث اآلخر وما أدري أنا إن إذا كان يستحضر أنه إذا كان من األحاديث الصحيحة يف  الشيخ :

  املوضوع ؟

  . ( يحرم من الرضاع ما فتق األمعاء )احلليب : نعم 

  أينعم يعين بده يشبع ، كلمة التشبيع أخذت من هذه األحاديث . الشيخ :

  : يعين الرضعة تكون مشبعة ؟ خضر

  أينعم . الشيخ :

سائل آخر : هو إخراجها لعل الشيخ أمحد يقصد ا أن هذه األحاديث تبني الفرتة اليت تكون الرضاعة 

مؤثرة فيها اليت هي فرتة تفتق األمعاء وتكوين العظام واللحم ، والشيخ يقول إن قول الرسول صلى اهللا عليه 

  فال معىن لذكر االمالجة إن مل تكن هي اليت حترم ؟ . مالجة واالمالجتان )( ال تحرم االوسلم : 

  هذا احلديث نايف ، صح ؟ الشيخ :

  خضر : نعم .

طيب يعين يقول إن هذا االرضاع غري حمرم ، تركناه جانبا ، نريد اآلن الشيء املثبت للرضاع احملرم ما  الشيخ :

  هو اإلرضاع احملرم ؟ تريد تقول املصة ؟هو ؟ حسب ما أنت فهمت من الشيخ أمحد ؟ ما 

  . ...خضر : نعم هو يذكر أنه اإلمالجة 

خلص حنن عرفنا أنه هو فقط أنا أقول حسب ما أنت فهمت منه ما هي الرضعة احملرمة ؟  الشيخ :



  اإلمالجة واإلمالجتان ليستا حمرمتني ، الثالث إمالجات ؟ ال ، األربعة ؟ ال ، اخلمسة ؟ ال ، صح ؟

  : نعم . خضر

  طيب اخلمسة حمرمة ؟ الشيخ :

  خضر : اخلمسة حمرمة نعم .

ماشي ، نريد حنن اآلن الدليل على أن الرضعة أو اإلمالجة اخلامسة والرابعة والثالثة جمرد مصة حيرم  الشيخ :

  ؟ ما هو الدليل ؟

  خضر : هو األستاذ يذكر أن املصة واملصتان واإلمالجة مبعىن واحد . ؟

  يش .معل الشيخ :

  خضر : من الناحية اللغوية نفس الرضعة هي اإلمالجة .

  معليش وأنا ال أدندن على خالف هذا ، أليس مها مبعىن واحد ؟ الشيخ :

  خضر : نعم .

لفظة اإلمالجة وحطينا املصة ؛ طيب اآلن حنن نقف عند املصة ، ما هي املصة اليت حترم ؟  ... الشيخ :

  يساوي رأس اإلبرة هل هذه امسها مصة ؟جمرد أن الولد ميص من الثدي ما 

  خضر : ال .

إذن نريد نعرف ما هي املصة اليت ترضع ؟ مث ما أنبت العظم وأنشز اللحم وما فتق األمعاء كيف  الشيخ :

  يفسرها حىت يلتقي مع جمرد املص ؟

ين عند ما يرضع خضر : أنا ما مسعت منه لكن كأنه يقصد الفرتة هذه حتدد الفرتة اليت هي فرتة التكوين يع

  . ...الطفل يف هذه الفرتة اليت فيها تتفتق أمعاؤه 

  احلليب : فرتة سنتني فرتة الرضاعة الشرعية .

خضر : بعدين الطفل يعين بتكون فرتة منوه يف بداية حياته يعين على طول وسريع حىت النوم يقول األطباء ما 

جتعله ينام ، ملاذا ؟ ألن جسمه قابل للنضوج الفوري ينصحون الطفل أن يأخذ مادة الفاليوم أو املواد اليت 

  خبالف الكبري والناضج عرفت علي سيدي ؟

  نعم . الشيخ :

  خضر : من هذا القبيل واهللا أعلم .

  هذا ما عالقته باملوضوع ؟ الشيخ :

خضر : يعين بالنسبة لشغلة أن الطفل يف بداية عمره يعين أقل شيء يؤثر عليه حىت من مواد مغذية 

  شغالت زي هكذا من هذا القبيل أتكلم معك .و 



  ايوه أي نعم الشيخ :

سائل آخر : يعين أقل القليل يقوم بتنمية اجلسم ، هكذا يقول األستاذ خضر يعين أقل القليل من املص هو 

  . ...يقوم 

  خضر : شغلة طبية

ن النوم ، ملاذا ؟ ألن النوم هذه أشياء نسمعها من األطباء يعين يقولون األصل أن الطفل ما يكثر م السائل :

  يقلص منو الطفل الطبيعي ، هذه شغلة طبية بس .

على كل حال هذه ناحية طبية يعين ما يرتجح أحد القولني وال يتنزل من قيمته يعين القضية قضية  الشيخ :

لة وإمنا شرعية وعلى كل حال حنن نرى أن األحاديث اليت ذكرناها ما تعين جمرد مص ، ما يف التغذية الكام

التغذية كاملة ومخس رضعات هي اليت حترم واهللا أعلم ؛ سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت 

  أستغفرك وأتوب إليك .

  احلليب : جزاك اهللا خريا أستاذي .

  اهللا يبارك فيك . الشيخ :


